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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 7 marca 2019 r. dotyczącego uszczegółowienia
harmonogramu rozwoju systemu PCR|ONE oraz do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 11 października 2018 r.
dotyczącego umowy między Curiosity Diagnostics sp. z o.o., spółką zależną od Scope Fluidics S.A. („Emitent”), a
Microfluidic ChipShop GmbH („Umowa”), Zarząd Emitenta informuje jak poniżej.
W związku z tym, że Umowa została zawarta w celu przeprowadzenia przez Microfluidic ChipShop GmbH działań
mających na celu uzyskanie projektu do produkcji panelu PCR, wykorzystywanego w systemie PCR│ONE, oraz w
związku z tym, że Emitent na początku tego roku przyjął zaktualizowany harmonogramu realizacji projektu
PCR│ONE, zakładający m.in. samodzielną industrializację projektu PCR│ONE, w dniu 11.04.2019 r. podpisane
zostało między stronami Umowy porozumienie o zakończeniu wynikającej z niej współpracy.
Jak już Emitent informował, uruchomienie produkcji chipów oraz analizatorów przez Emitenta samodzielnie, w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych, spowoduje w ocenie Zarządu istotne
obniżenie kosztów w porównaniu do zlecenia produkcji w zakładach wyspecjalizowanych w produkcji sprzętu
medycznego. Zarząd stoi również na stanowisku, że organizacja produkcji pozwoli również Emitentowi efektywniej
chronić własność intelektualną oraz ograniczyć ryzyko uzależnienia terminu zakończenia projektów od czynników
niekontrolowanych przez Emitenta (np. dostępność mocy projektowych i produkcyjnych u kontrahentów).
Rozwiązanie obecnej umowy z Microfluidic ChipShop GmbH nie wyklucza w przyszłości współpracy na dalszych
etapach projektu, w odrębnie określonym zakresie.
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